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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Viorel Robert Ancuceanu 

Adresă(e) Bucureşti, România  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri) Robert.ancuceanu@umf.ro  

 
 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 1973 

Sex Bărbătesc 
  

  
  

Experienţa profesională  

Perioada Octombrie 2014 – Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar - Disciplina Botanică farmaceutică şi biologie celulară. 

Activităţi şi responsabilităţi principale 1. Activitate didactică.  
Predare cursuri şi lucrări practice (Botanică farmaceutică, Biologie celulară, precum şi un curs opţional 
de Drept farmaceutic – iar la solicitarea studenţilor şi Introducere în afaceri reglementare). 
Conceperea, organizarea şi dezvoltarea de noi lucrări practice pentru studenţii anilor I şi II. 
Organizarea de colocvii, seminarii şi consultaţii pentru verificarea şi consolidarea cunoştinţelor.  
2. Activitate ştiinţifică şi de cercetare. 
3. Activitate de conducere. 
4. Alte activităţi în diverse structuri profesionale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Facultatea de Farmacie, Bucureşti, Str. Traian 
Vuia nr. 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada Martie 2004 – 2014 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări – Disciplina Botanică farmaceutică şi biologie celulară. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri şi lucrări practice (Botanică farmaceutică, Biologie celulară, precum şi un curs opţional 
de Drept farmaceutic – iar la solicitarea studenţilor şi Introducere în afaceri reglementare). Cercetare 
ştiinţifică. Coordonarea a 7 lucrări de diploma (2004-2013) şi a 3 comunicări studenţeşti (dintre care 
două premiate). Două cursuri post-universitare (Afaceri reglementare în domeniul farmaceutic). 
Membru în două proiecte de cercetare. Activitate în perioada 2005-2007 în cadrul  Asociaţiei  
Regionale Cooperation for Health, Science and Tehnology (RECOOP – HST, sub coordonarea 
Medical Cedars Sinai Centre, Los Angeles, USA), inclusive ca Managing Director of Managing 
Director of the Research Resource Working Group; în cadrul acestei activităţii, am evaluat 3 cursuri 
organizate de WIPO în vederea recomandării oferirii lor la nivelul universităţii (DL-101 General Course 
on Intellectual Property; DL-201 Copyright and Related Rights; DL-204 Biotechnology and Intellectual 
Property).   
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Facultatea de Farmacie, Bucureşti, Str. Traian 
Vuia nr. 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada Septembrie 2009 – Noiembrie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Vicepreşedinte 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate managerială. Exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Medicamentului 
(ANM) în absenţa acestuia. Managementul calităţii şi implementarea în activitatea ANM a legislaţiei 
europene în domeniul Medicamentului. Membru al Comitetului pentru Medicamente de Uz Uman 
(CHMP) şi al Comitetului Pediatric (PDCO) al Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA).  Membru 
al Grupului de Lucru pentru Formulare al PDCO (EMEA). Raportor sau peer-reviewer pentru 
evaluarea unui număr important de  planuri pentru investigaţie pediatrică (PIPs). ) (“The PDCO 
thanked Robert Ancuceanu for his exceptional work as he has resigned from the Committee”1). 
Gestionarea la nivel naţional a procedurii centralizate de autorizare a medicamentelor de uz uman. 
Membru al Comisiei de autorizare de punere pe piaţă pentru medicamentele de uz uman a ANM. 
Membru al Comisiei ANM pentru gestionarea situaţiilor de criză.   

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională a Medicamentului. Str. Av. Sănătescu nr. 48, Bucureşti. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Autoritate naţională competentă în domeniul autorizării medicamentelor (sănătate publică). 

Perioada Martie 2009 – Septembrie 2009  

Funcţia sau postul ocupat Director General 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea departamentelor „profesionale“ ale ANM (Evaluare-autorizare, Control materii prime şi  
produse finite, Evaluarea şi controlul produselor biologice, inspecţie farmaceutică, Afaceri europene, 
farmacopee, serviciu juridic şi legislaţie). Activitate managerială. Membru al Comitetului pentru 
Medicamente de Uz Uman (CHMP) şi al Comitetului Pediatric (PDCO) al Agenţiei Europene a 
Medicamentului (EMEA).  Membru al Grupului de Lucru pentru Formulare al PDCO (EMEA). Raportor 
sau peer-reviewer pentru evaluarea unui număr important de  planuri pentru investigaţie pediatrică 
(PIPs). Gestionarea la nivel naţional a procedurii centralizate de autorizare a medicamentelor de uz 
uman. Membru al Comisiei de autorizare de punere pe piaţă pentru medicamentele de uz uman a 
ANM. Membru al Comisiei ANM pentru gestionarea situaţiilor de criză.   

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională a Medicamentului. Str. Av. Sănătescu nr. 48, Bucureşti. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Autoritate naţională competentă în domeniul autorizării medicamentelor (sănătate publică). 

Perioada March 2006 – March 2009  

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Integrare Europeană 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea conformităţii legislaţiei, reglementărilor şi ghidurilor reglementare cu legislaţia şi ghidurile 
UE. Activitate managerială. Observator (2006) şi apoi membru al Comitetului pentru Medicamente de 
Uz Uman (CHMP) şi al Comitetului Pediatric (PDCO) al Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA).  
Membru al Grupului de Lucru pentru Formulare al PDCO (EMEA). Raportor sau peer-reviewer pentru 
evaluarea unui număr important de  planuri pentru investigaţie pediatrică (PIPs). Gestionarea la nivel 
naţional a procedurii centralizate de autorizare a medicamentelor de uz uman. Membru al Comisiei de 
autorizare de punere pe piaţă pentru medicamentele de uz uman a ANM. Membru al Comisiei ANM 
pentru gestionarea situaţiilor de criză.   

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională a Medicamentului. Str. Av. Sănătescu nr. 48, Bucureşti. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Autoritate naţională competentă în domeniul autorizării medicamentelor (sănătate publică). 

Perioada Martie 2004 – Decembrie 2005  

Funcţia sau postul ocupat Director general, Direcţia Generală Farmaceutică 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate managerială. Politici farmaceutice naţionale, Aprobarea preţurilor medicamentelor de uz 
uman, Rambursarea medicamentelor de uz uman (elaborarea listelor de “medicamente compensate”),  
Gestionarea inspecţiei naţionale de farmacie, Gestionarea aspectelor legate de medicamentele 
stupefiante şi psihotrope.  

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Sănătăţii 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Guvernamental 

                                                                 
1 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Committee_meeting_report/2010/11/WC500099242.pdf  
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Perioada Noiembrie 2003 – Martie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Director asigurarea calităţii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea calităţii într-o fabrică de medicamente generice. 

Numele şi adresa angajatorului Sos. Alexandriei 145 A, Bragadiru, Judetul Ilfov, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Societate comercială farmaceutică 

Perioada Noiembrie 2002 – Septembrie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Expert validare metode analitice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Validare metode analitice (metode HPLC, GC). Efectuarea studii de stabilitate pentru medicamente. 

Numele şi adresa angajatorului Medochemie Ltd, 1-10 Constantinoupoleos St. , Limasol, Cipru.  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Companie farmaceutică. 

Perioada Februarie 1998 – Octombrie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Preparator şi apoi, asistent universitar – Farmacognozie. Fitochimie. Fitoterapie. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare (lucrări practice) şi cercetare ştiinţifică. Am coordonat 3 lucrări de diplomă şi 3 comunicări 
studenţeşti (una premiată). Membru într-un proiect de cercetare. 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Facultatea de Farmacie, Bucureşti, Str. Traian 
Vuia nr. 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  
  

Educaţie şi formare 
 
 

 

  

Perioada 2009-2011 
 

Calificarea / diploma obţinută Master – Domeniul informatică, programul de studii Biostatistică (media de promovare a studiilor: 
9,91; lucrarea de disertaţie: 10) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Biostatistică, Metode statistice pentru validarea biodisponibilității și bioechivalenței medicamentelor, 
Planuri de experiențe și analiza rezultatelor în studiile de bioechivalență statistică inferențială aplicată 
în medicină, Evaluări comparative, Planuri de expriențe și analiza rezultatelor clinice, Software 
statistic,  Validarea metodelor și analiza datelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Universitatea din București, Facultatea de Matematică și informatică 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Master 

                        
                                         Perioada 

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
              Disciplinele principale studiate / 
         competenţe profesionale dobândite  

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

       Nivelul în clasificarea naţională sau 
                                          internaţională 

 
 

Perioada 

  
 1997 - 2006 

 
Doctor în farmacie 
 
 
Farmacie – Pharmacognozie. Fitochimie. Fitoterapie 
 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Facultatea de Farmacie, Bucureşti, Str. Traian 
Vuia nr. 6 
 
Doctoral (“Cum laudae” ) 
 
 
 
1999 - 2001  

Calificarea / diploma obţinută Farmacist specialist 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Farmacie Generală - Farmacologie, Biofarmacie, Farmacocinetică, Farmacie clinică, Farmacie 
Socială, Fitoterapie, Tehnologie farmaceutică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Facultatea de Farmacie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Rezidenţiat 

Perioada 1996 - 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă (media de absolvire: 9,87; media examenului de licenţă 9,68) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teoria şi practica dreptului (drept civil, drept comercial, dreptul familiei, drept constituţional, drept 
penal, dreptul concurenţei, dreptul mediului, drept procesul civil, drept procesual penal, medicină 
legală, criminologie, criminalistică).  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept (cursuri de zi). 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1991-1996 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă (şef de promoţie; media de absolvire 9,98; media la examenul de licenţă, 10) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Farmacie (Farmacologie, Farmacocinetică, Biofarmacie, Tehnologie farmaceutică,  Industrie 
Farmaceutică, Toxicologie,  Biochimie, Farmacognozie. Fitochimie. Fitoterapie, Chimie farmaceutică) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Facultatea de Farmacie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Licență/Master 

 
Alte specializări şi calificări 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18-20.01.2012 - Sistemul de management al calităţii conform SR EN ISO 9001: 2008, Sistemul de 
management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005, Sistemul de management al siguranţei 
alimentului conform SR EN ISO 22000:2005 (certificat, S.C. Quality International Consulting, Măgurele). 

 
04.03.2010 (1 zi) – Reference standards, impurities, pharmacopoeias and solvents (certificat, LGC 
Standards) 
 
Mai 2009 (2 săptămâni) – Fitoterapia afecţiunilor hepatobiliare (certificat de absolvire, UMF Carol 
Davila, Facultatea de Farmacie)  

 
Martie 2008 (2 săptămâni) – Metode standardizate de analiză şi control a principiilor de natură vegetală 
(certificat de absolvire, UMF Carol Davila, Facultatea de Farmacie) 
 
21-23 mai 2008 – Managementul calităţii. ISOO 9001: 2000 (certificat, Quasaro SRL).  
 
Martie-Iunie 2007 – Advanced Course on Copyright and Related Rights (certificat, WIPO) 
Martie-Iunie 2007 – General Course on Intellectual Property (certificat, WIPO) 
Martie-Iunie 2007 – Advanced Course on Biotechnology and Intellectual Property 
 
20.08-02.09.2006 – International Research and Innovation Management Programm (Certificate of 
Completion, Cedars-Sinai Medical Center) 
 
28-30.11.2005 – Inspecţia farmaceutică (certificat de participare, Ministerul Sănătăţii şi Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii Biroul Regional pentru Europa).  
 
20-24.06.2005 – Inspecţia privind circuitul legal al medicamentelor care conţin substanţe stupefiante şi 
psihotrope (certificat, Agenţia Naţională Antidrog, Twinning Project RO-03/IB/JH-05, Fighting Against 
Drugs Trafficking and Abuse) 
 
13.10.2004 - Curs introductiv în îngrijire paliativă pentru farmacişti (certificat de participare, Fundaţia 
Hospice „Casa Speranţei“, Braşov. Centrul de Studii pentru Medicină Paliativă) 
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Aptitudini şi competenţe 

 personale 
 
 

Mai 2002 – Tehnologia preparatelor dermatologice şi cosmetic (certificat de absolvire, UMF „Carol 
Davila“, Bucureşti).  
 
07.02-28.02.2002 – Aspecte fundamentale în tehnicile cromatografice (atestat, Catedra de Matematici 
Aplicate şi Biostatistică, Facultatea de Farmacie, UMF „Carol Davila“, Bucureşti).  
 
Februarie 2001 (2 săpt.) – Metode rapidă de diagnosticare a intoxicaţiilor acute (certificat de absolvire, 
UMF „Carol Davila“, Bucureşti).  
 
17.04-21.04 – IR – Intrument de înţelegere şi de analiză în Chimia Organică şi în Controlul 
Medicamentului (Raymound Bouché – Universitatea Catolică Louvain) 

 
 

  

Limba maternă Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, Franceză, Spaniolă 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   C1  C2  C1  C2  C2 

Franceză   C1  C2  C1  C2  C1 

Spaniolă   A1  B2  A1  A2  A2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
 
 

  

Premii sau alte elemente de 
recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice

 
 
 
 
 

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale 
 

Premiul special la secţiunea „Plante Medicinale“ pentru lucrarea „Corelaţii între metabolismul speciei 
parazite Cuscuta campestris Yunck şi cel al gazdelor sale“, autori R. V. Ancuceanu, Viorica Istudor, 
Mihaela Dinu, Marilena Codreanu, Paula Vasile, Simona Ţopa şi Daniela Nan, comunicată la  Al  XII-
lea Congres Naţional de Farmacie cu participare internaţională, Bucureşti, 17–19 oct., 2002 
 
Citări: 43 (conform Scopus, 26.05.2016); 41 (ISI Web of Knowledge, fără autocitări); 74 (Google 
Scholar).  
h-index: 4 (Scopus); 3 (ISI Web of Knowledge); 4 (Google Scholar). 
 
 
Experienţă în medii diferite care presupun muncă în echipă, de la industria farmaceutică la proiecte de 
cercetare şi administraţie publică. Flexibil, deschis şi onest.  
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă în organizarea de întâlniri, conducerea şi coordonarea de diferite proiecte, dobândită la 
locurile de muncă anterioare. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Bună cunoaştere a cadrului reglementar farmaceutic, european şi naţional. Dezvoltarea 
medicamentelor (aspectele de calitate, dar şi cele non-clinice şi clinice, în special metodologie clinică). 
Farmacie pediatrică. Farmacologie şi biostatistică. Farmacovigilenţă. Proprietate intelectuală.  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Windows/Linuex OS, MS office, Software statistic (R, Minitab, SPSS etc), Software chimic 
(ChemSketch, IsisDraw, Chemdoodle etc), CorelDraw, LaTex. 

Competenţe şi direcţii de cercetare Microscopie, tehnici experimentale de chimie analitică, biochimie si biologie celulară şi moleculară, 
biostatistică. Studiu farmacobotanic şi fitochimic al unei varietăţi de specii vegetale, evaluarea 
efectelor substanţelor chimice şi al extractelor naturale asupra celulei vegetale (geno- şi cito-
toxicitate), dezvoltarea de noi liganzi (în special de origine naturală) pentru ţinte biologice. Biologie şi 
chimie computaţională.  

Informaţii suplimentare Membru în asociaţii profesionale:  
Membru al Societăţii de Ştiinţe Farmaceutice din România 
Membru al Societăţii Române de Istoria Farmaciei şi al Societăţii Internaţionale de Istoria Farmaciei 
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Membru al Asociaţiei de Algeziologie din România 
Membru al American Botanical Society 

Activitate ştiinţifică peer- review: 
Membru în Comitetul Editorial al revistelor Farmacia şi Practica farmaceutică. 
Peer review: Farmacia (53 articole), Alexandria Journal of Medicine (1 articol), African Journal of 
Pharmacy and Pharmacology (AJPP) (1 articol), Journal of Agricultural and Food Chemistry (1 articol), 
Current Bioactive Compounds (3 articole). 

Brevete/Cereri de brevet de invenţie: 
V.  Istudor,  D.  Mihaela,  L.E.  Duţu,  R.  V.  Ancuceanu,  S.  Negreş.  Brevet  RO  nr.  118930  –  

„Extract  selectiv,  cu  acţiune antitumorală“(data de depozit, 12.06.2000, data eliberării 30.07.2004) 
 

Anexe Listă de lucrări publicate şi comunicate 
  

  

 
Data: 25.05.2016 


